
 

 11

 
Để tận dụng ưu thế của các trạm thủy điện nhỏ 

có hồ điều tiết ngày đêm các trạm này đều được 
vận hành theo biểu giá chi phí tránh được theo 
Quyết định số 18/2008/BCT của Bộ Công thương. 
Với mục đích đó trên thực tế vận hành cũng như 
khi tính toán thủy năng khi thiết kế người ta 
thường vận hành nhà máy theo tiêu chí ưu tiên tối 
đa phát điện giờ cao điểm trong mùa kiệt. Và thông 
thường khi phát điện người ta cho chạy với công 
suất tối đa của  của các tổ máy trong giờ cao điểm 
cũng như các giờ thấp điểm nếu có thể mà không 
tính đến hiệu suất của trạm thủy điện và tổn thất 
trên đường dẫn. Ở các trạm thủy điện có đường 
hầm dẫn nước dài, việc vận hành công suất tối đa 
của TTĐ dẫn đến tổn thất thủy lực trong đường dẫn 
có thể lớn, giảm đáng kể cột nước và ngoài ra vận 
hành với công suất tối đa của tổ máy hiệu suất của 
tổ máy cũng không cao. Việc xét đến sự ảnh hưởng 
của đặc tính turbin khi thay đổi chế độ làm việc 
(cột nước, lưu lượng) cũng ít được đề cập trong 
tính toán thủy năng. Để phát huy tối đa hiệu ích 
phát điện của các công trình thủy điện công suất 
nhỏ cần thiết phải có chế độ vận hành hợp lý phù 
hợp với đặc điểm công trình và thiết bị. 

Đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán 
xác định chế độ vận hành của công trình thủy điện 
có hồ điều tiết ngắn hạn đề cập đến việc mô 
phỏng chế độ làm việc của trạm thủy điện theo 
các giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường trong 
ngày theo Quyết định số 18/2008/BCT của Bộ 
Công thương về giá bán điện theo chi phí tránh 
được đặc biệt hiệu quả đối với trạm thủy điện có 
đường dẫn dài.  

Cơ sở bài toán vận hành tối ưu của trạm thủy 
điện được xác định trên cơ sở hàm mục tiêu tổng 
thu nhập do bán điện trong chu kỳ n ngày là : 
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Trong đó: Eij – điện năng sản xuất trong khoảng 
giờ j của ngày thứ i trong chu kỳ tính toán n ngày;  
Sij – giá bán điện trong khoảng giờ j của ngày thứ i 
trong của chu kỳ tính toán (giờ trong ngày bao gồm 
giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được 
phân chia trong ngày trên cơ sở biểu đồ phụ tải; và 
phụ thuộc vào mùa mưa, mùa khô;  j- chỉ số các 
khoảng thời gian tính toán trong ngày; n- số ngày 
của một chu kỳ tính toán (nên tính theo chu kỳ điều 
tiết hoặc chu kỳ dự báo thủy văn, thông thường lấy 
1 tuần để tính toán). 

Do tính chất phức tạp trong việc mô hình bài 
toán tối ưu tổng quát về chế độ làm việc của TTĐ, 
có  thể giải quyết  bài toán này xuất phát từ việc 
phân phối lượng nước phát điện trong ngày cho 
phù hợp với đặc điểm của trạm thủy điện và chế độ 
mua bán điện theo thứ tự ưu tiên phát điện tối đa 
giờ cao điện và hiệu suất phát điện cao trong các 
giờ còn lại. 

Cơ sở của phương pháp là phương trình cân 
bằng nước: Tổng lượng nước phát điện và lượng 
nước xả qua tràn đầu mối bằng tổng lượng nước 
đến trong chu kỳ tính toán: 
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Qxij- lưu lượng xả qua tràn. 
Lưu lượng phát điện Qij không vượt quá lưu 

lượng giới hạn do hạn chế turbin và máy phát điện: 

maxmin QQQ ij ≤≤   (3) 

Và giới hạn mực nước hồ: 

MNDBTZMNC ijTL ≤≤   (4) 

Với biểu giá bán điện theo chi phí tránh được 
theo Quyết định số 18/2008/BCT của Bộ Công 
thương, biểu đồ phụ tải trong ngày có thể chia 
thành 6 khoảng: 
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Khoảng thời 
gian 1 2 3 4 5 6 

Thời gian 20g00-22g00 22g00-4g00 4g00-9g30 9g30- 11g30 11g30-17g00 17g00-20g00
Loại giờ Bình thường Thấp điểm Bình thường Cao điểm Bình thường Cao điểm 

 
Với nguyên tắc ưu tiên phát điện như trên thì 

lượng nước đến trong ngày sau khi đã trừ tổn thất 
được phân phố phát điện theo thứ tự như sau: Giờ 
cao điểm (khoảng giờ 6, 4); Giờ bình thường 
(khoảng giờ 5,3,1); Giờ thấp điểm (khoảng giờ 2). 

Trong các khoảng giờ trên, nếu lưu lượng phát điện 
được so sánh với lưu lượng phát điện tối ưu về hiệu 
suất chung, nếu nhỏ hơn lưu lượng tối ưu thì cho phát 
điện với lưu lượng tối ưu và giảm thời gian phát điện. 

Mô mô hình vận hành nói trên được áp dụng trong 
tính toán vận hành trạm thủy điện Nậm Phàng huyện 
Bắc Hà tỉnh Lào Cai có công suất 36MW, cột nước 
225m, đường hầm dẫn nước dài 3842m. Kết quả tính 
toán với mô hình  nêu trên cho năm thủy văn 2011 
cho thấy hiệu quả kinh tế tăng thêm 2,6%. 

KẾT LUẬN  

Cơ sở mô hình bài toán thủy năng về lý thuyết 
là mô hình tối ưu tổng quát. Tuy nhiên trong thực  
 

 
tế tính toán thủy năng tùy theo đặc thù của TTĐ 
mà có thể sử dụng các mô hình tính toán hợp lý 
cũng có thể cho phép ta có được kết quả hợp lý, 
gần tối ưu. Mô hình được ứng dụng có hiệu quả và 
phù hợp trong thiết kế các công trình thủy điện 
công suất nhỏ, điều tiết ngày. Sử dụng mô hình 
đồng thời có thể xác định các thông số về năng 
lượng giúp cho việc lựa chọn các phương án công 
trình cũng như thiết bị. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
[1]. Quyết định số 18/2008/BCT ngày 18/7/2008 của Bộ 
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[2]. Quyết định 66/QĐ-ĐTĐL ngày 31/12/2010 của Bộ 

Công thương về giá bán điện theo chi phí tránh được 
năm 2011. 

[3]. N.K. Malinhin N.K. Tính toán thuỷ năng và chế độ 
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